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       ననున్ “��ను” �ెల�సు��వట���� 

          ననున్ “��ను” మ�ర�్చ��వట���� 

            ననున్ “��ను” �ేర���వట���� 

          మ��య� అత�య్తత్మ �వన ��������  

                                      �ావల�ిన భ��త్,జ�్ఞ న,కర్మ,ధర్మ సమ���రం ఒ����ట �ెల�గ�ల� ఉ�తం�ా! 

 
                 �ా��రణం�ా ����ంతం �ెల�సు���ాల�� ����క వ�ంట�ం��, �ా� గ�ం��ల� అందుబ�ట�ల� ల�వ�. ఇం��క�� దగగ్ర 

గ�ం��ల� వ�ంట��, �ా� �జ�్ఞ సువ�ల��  ఎక్కడ ఉనన్�� �ె�యదు. అల��� ���న్ ల�ౖబ్ర�� ల� ���న్ ర�ాల ప�సత్�ాల� మ�త్ర��  

లభయ్ం అవ�త���న్�. మ�ను��వ�ల�ౖన �ాధక�ల�, �జ�్ఞ సువ�ల� జ�్ఞ న ప్ర���ారధ్ం ��మ� ��క��ం�న �ల���ౖన  గ�ం��లను 

ఆ���్కవ్  ��బ్ ��ౖట్ ��్వ�ా   eBOOK(PDF) ర�పంల� అం��సుత్ ��న్ర�. �ార�  �ేసుత్ నన్ జ�్ఞ న యజ�్ఞ ���  �ా� �ామ్ క��� 

తమవంత��ా స�యం �ే�� �ారయ్క�మంల� ��గం�ా �ా�� గ�ం��లను �ా� �ామ్ ��్వ�ా క��� అంద�ేసుత్ ��న్మ�, ఇందుక� 

��మ� �ా���� కృతజ్ఞత  �ె�య�ేసుక�ంట���న్మ�. కనుక  ప్ర�  ఒక్కర� ఈ సదవ�ా�ా�న్ స��్వ��గం �ేసు��గలర�. 

ఇందుక� స�యం �ే�ిన ఆ���్కవ్ ��ౖట్(https://archive.org), గ�గ�ల్ ��ౖట్(https://www.google.co.in),������ �ా�్ట ��ౖట్ 

(www.microsoft.com) �ా����  క��� ��మ� ఋణప��వ���న్మ�. �ా� �ామ్ ��వక బృందం ��ర������� ఒక్కట�, ప్ర� ఇల�్ల  

ఆ��య్�్మక జ�్ఞ న గ�ం��ల�� �ం���� �ాలనన్�ే మ� ����క. 

 
 
 ఈ గ�ం��లను ఉ�తం�ా ఆన్ ల�ౖన్ ల� చదువ�టక�, ��గ�మ�(�ౌ��్ల డ్) �ేసు��నుటక� గల మ��ాగ్ ల�: 

       1) ఆ���్కవ్ �ా�� ��బ్ ��ట్ౖ: https://archive.org/  

       2) �ా� �ామ్ ��బ్ ��ౖట్:  http://www.sairealattitudemanagement.org  

       3) �ా� �ామ్ గ�గ�ల్ ��ౖట్: https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement   

       4) ఆ���్కవ్ ��బ్ ��ౖట్: https://archive.org/details/SaiRealAttitudeManagement 

 
ఈ జ�్ఞ న యజ్ఞం ��ౖ గల సల�ల�,సూచనలక� �ా� �ామ్ ��వక బృం���న్ 

సంప్ర��ంచుటక�: sairealattitudemgt@gmail.com30 

�ా� �ామ్ భ��త్,జ�్ఞ న సమ���రం:  https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement  

�ా� �ామ్ భ��త్,జ�్ఞ న సంబంద ����ల�: https://www.youtube.com/user/sairealattitudemgt  

 
         ఈ జ�్ఞ న యజ్ఞంల� ప్ర� ఒక్కర� �ాల�గ్ �, ఈ అవ�ా�ా�న్ స��్వ��గం �ేసు���,�ర� సంతృప�త్ ల�ౖ�ే మ��క �ాధక����, 

�జ�్ఞ సువ�లక� మ�రగ్ం చూ�ించగలర� ఆ�సుత్ ��న్మ�.  

 
 
      గమ�క: భ��త్,జ�్ఞ న ప్ర���ారధ్ం ఉ�తం�ా eBook  ర�పంల� �ాధక�ల�,�జ�్ఞ సువ�ల� ఆ���్కవ్ ��బ్ ��ౖట్ ��్వ�ా  అం��ంచటం 

జ����ం��. ఈ గ�ంధమ���ౖ �ాయ్�ార,మ�ద్రణ హక�్కల� �ా���� గలవ�.�ా��� సంప్ర��ంచగలర�. 

 
 
                  
  

 SaiRealAttitudeManagement(SAI RAM) - �ా� �జ వయ్��త్త్వ �ర్వహణ(�ా� �ామ్) 

                                               
 * సర్వం �� �ా� ��థ �ాద సమరప్ణమసుత్ *
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https://archive.org/details/SaiRealAttitudeManagement
mailto:sairealattitudemgt@gmail.com
https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement
https://www.youtube.com/user/sairealattitudemgt


 
 

 



 



                              
 
 
 
 
 
 
 

�మన ఒక �� �� 
 
 
 
 
ఓం న� �� ��ానందగ�ర��నమః  

��ను ఒక ���య�����. �� ��య్నసమయమ�ల� ఒక�ా�� �����మన గ���ం� ��య్నమ� �ే�ాను. 

ఆ సమయమ�ల� ఆ మ����� ఈ �ధమ��ా ప్ర�న్ం��ను:  

�వ� �్ార �ిన పదయ్మ�లల� �గమ� గ���ం� ప్ర�ా్థ వన ఏ�ల�దు, ��ౖ�ా �నుర��మ�, �నుర��మ� 

అ� స్వంత డబ�్బ ��ట�్ట క�ంట����ట�? అ� అ���ాను. ����� ఆ మ���� ఈ�ధమ��ా ఒ��్కక్క 

పదయ్మ�నక� అంత�ార్థమ� సు్ఫ��ంప�ే�ాడ� ఆ మ����. ఆ అంత�ార్థమ�నుబట�్ట  ఆ మ���� 

ఒక ���య���� అ�అర్థమ� అ�న��. అందుల� మచు్చక� ���న్ పదయ్మ�ల� �� ందు 

పర�సుత్ ��న్ను: 

1) �ెప�ప్ల�న�ా� �ెవ�ల�న జ���గ  

          కంట�ల�న నల�సు �ాల�ల�న మ�ల�్ల  

          ఇంట�ల�న �� ర� ఇం�ంత �ాదయ�  

          �శ్వ����ామ �నుర��మ�  

          �నుర��మ� అన�ా ��ర�న మనసు�� �ను�ా అ� అర్థమ�.. 

          ��ర�న మనసు అన�ా  �ి్థరమ�న మనసు అ� అర్థమ�.  

          �ి్థరమ�న మనసు�� �ెవ�ల�న జ���గ అన�ా ��ంత�ల�� ��దధ్ చక�మ�ల� ఉ�ాం� 

         ���ల� జ���గ మ������ా ఓం�ా�ా�న్ �ెప�ప్ల�న�ా� అన�ా మనసుస్ల� �ెప�త్  �ా�. 

         ఇంట�ల�న �� ర� ఇం�ంత �ాదయ� అన�ా ‘�ేహ�  �ే�ాల���్ర కత్ః ����ేవః స��తనః ‘  
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          ఈ �ేహ�� ఒక ఇల�్ల . ఆ ఇంట�ల�� �� ర� అన�ా ఇం��్రయమ�ల�� ర� 

అన�ాఇం��్రయమ�ల�  

          అన�ా కనున్ �ి�మ�చూ��ద్ మ�, ��ర� ���� గ��్డ�ం��మ� వగ��ా , అనుక�ంట�  

          ఉంట��. కనుక ఓం�ా�ా�న్ మనసుస్ల� �ెప�త్  �ాసుక�ంట�ఉంట�,  అప�ప్డ� కంట�ల�న 

నల�సు �ాల�ల�న మ�ల�్ల  అన�ా  ల�పల ఉనన్ అజ�్ఞ ���న్ నల�సును అన�ా అజ�్ఞ ���న్ 

కంట�వ�. ఓం�ా�ా�న్ మనసుస్ల� �ెప�త్  �ాసుక�ంట�ఉ��న్వ� �ాబట�్ట  ల�ప� మ�ల�్ల అన�ా 

అజ�్ఞ నమ� �ా��� త�ం��.  

��తప్రయ్మ� ఏ�టంట�,  ఓం�ా�ా�న్ మనసుస్ల� �ెప�త్ �ాసుక�ంట� ఉంట�, ఇంట�ల�� 

ఇం��్రయమ�ల�� ర� బ�ధత�ిప్, మనల��  అజ�్ఞ ���న్ కంట�మ�. అ�� �ా��� త�ం��.  

 
 అంతరంగమందు అభవ�ను�ేద్�ం� ���ిచూడచూడ�ల�చు�ాక  

బ�హయ్మందు �వ�� ���ంప�ల�చు�� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                  2  

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

��డ� ��ార��ా ఉం� చూప�డ���ల�ను ��ండ�కనులమధయ్ ఉం� �ాల��గమ�నక� ఆ�ం� ����ద్  

����ద్�ా ఆ��ల� ��న� ��ౖ��త�త్ త� చూసూత్  ఉం���. ఆ ��న కనబడ�ట ఆ��న��ట దృ�ి్ట� 

�ల�పవల�ను. ���� క�టస్థమ�ల�దృ�ి్ట  �ల�ప�ట అందుర�. ����� అంతరంగమందుదృ�ి్ట  

�ల�ప�ట అ�క��� అంట�ర�. అన�ా అంతర�్మఖమగ�ట. అంతర�్మఖ దృ�ి్ట� అ��య్సమ� �ేయ�ా 

�ేయ�ా దృ�ి్ట  �ి్థరమగ�ను. �వ�� �� ందుక� అన�ా పరమ�త్మ �� ందుక� అంతర�్మఖ దృ�ి్ట  

అతయ్వసరమ�.  ఇ�� ఒక ���య��గ ప్ర���య. పరమ�త్మ �� ందుక� �ి్థర �ా్వస ల�క �ి్థర మనసుస్ 

అవసరమ�. �ా్వస� �ి్థరమ� �ే�ిన మనసుస్ �ి్థరమగ�ను. మనసుస్ �ి్థరమ� �ే�ిన �ా్వస 

�ి్థరమగ�ను. అన�ా ఒకట� �ి్థరమ�న ��ండవ�� తనంతట���� �ి్థరమగ�ను. చంచల�ా్వస ల��� 

చంచలమనసుస్  చంచలదృ�ి్ట�� ల��� బ�హయ్దృ�ి్ట�� �ారణమగ�చునన్��. అన�ా కనున్, మ�క�్క 

ల�ంట�  ఇం��్రయ �షయమ�ల� బ�హయ్మందు సంచ��ంచును. కనుక బ�హయ్మందు �వ�� ���ంప, 

�ల�చు�� అన�ా అంతర�్మఖమవ��� �వ�� �� ందు �ాధయ్మ� అ� అర్థమ�. �ాధయ్మ��ాదు..                

 
అడ���ర�గ�క్క��కసమ�నల�దుఅవ��ర్థయ�త్రలందుల�దు 

ఒడల����ధ్�ే�ిఒడయ�చూడ�ా �శ్వ����ామ �నుర��మ�                              3 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 
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అడవ�లల����������క్కదుపరమ�త్మ�� ందు,ఆ�ాశమ�ల��క్కదు, భ����� �ర్థయ���్ర  స్థలమ� 

లందునూ �ొరకదు. ఒడయ� అన�ా పరమ�త్మ� ��వలమ� ఒడల� అన�ా సూ్థ ల, సూకష్్మ మ��య� 

�ారణ  శ��రమ�ల� ���ధ్�ే�ిన యడలచూడగలవ��ా �ాధక��� అ� అర్థమ�.    

 
అ���మనసు���ిఆనంద���ల�బ్రహ్మమయ�డ�మ���త్బడయ��ర�  

�హ్వర�చుల�ేత �వ�ండ� �ెడ�నయ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                     4 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

అ���మనసు���ి అన�ా మనసు �ి్థరమ� �ే�ి బ్రహ్మమయ�డ� అన�ా బ్రహ్మ �ాధక�డ� 

ఆనంద���ల� అన�ా పరమ�నంద�్ార �ిత్  బడయ��ర� అన�ా �� ంద��ర�ను.. �హ్వర�చుల�ేత 

�వ�ండ� �ెడ�నయ� అన�ా ��ల�క, �ె�, చర్మమ�, కనున్, మ�క�్క ల�ంట� ఇం��్రయసుఖమ�ల�� 

మ��ి ఇం��్రయల�ల��ై జననమరణ చక�మ�ల�బ�� �ె���� వ�ను.    

 
అనగననగ �ాగ మ�శ�ల�్ల చునుండ� �నగ �నగ ��మ� �యనుండ�  

�ాధనమ�నపనుల� సమక�ర� ధరల�న �శ్వ����ామ �నుర��మ�                   5 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

ఏ �ధమ��ా �నగ �నగ ��మ� �య�ా నుండ���  అ�ే�ధమ��ా అనగననగ �ాగ 

మ�శ�ల�్ల చునుండ� అన�ా ఓం�ార ఉ��్చరణ �ేయ�ా �ేయ�ా ���ల�్ల త�ం��  

ఆ ఓం�ార ఉ��్చరణ �ాధనమ�న ధరల�� అన�ా ఈ భ�����మ��ి �ేయవల�ిన �ాధ�� 

పనుల� సమక�ర�ను. 

 
ఆత్మల�న�వ�� అనువ��ా ����ం� �శ్చలమ�గ భ��త్������� 

సర్వమ�క�త్ �ౌను సర్వంబ�����ను �శ్వ����ామ �నుర��మ�                 6 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

 అంతర�్మఖ��� �శ్చల���న భ��త్�� చక్క�ా ����ం� తనల��� పరమ�త్మను సంద��్శంచవల�ను. 

బ్రహ్మ�ద్ బ్ర���్మవభవ� అన�ా బ్రహ్మజ�్ఞ నమ� క���న�ా�ే బ్రహ్మ అగ�ను. ఆ �ధమ��ా, �ే�ిన 

�ాధక�డ� అ�న్ంట�నుం�� �మ���త్�� ం��, సర్వమ� ���� అగ�ను.   

 
ఆత్మల�� �� మ�్మ అంజనమ�న�� అంట��ర�గ�నట�్టయతడ����  

ప�ం�గ�ట�నుం���� �ెద్��ం��య�క�య� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                7 
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�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

అంజనమ� అన�ా క�టస్థమ�ల�� మ�డవకనున్. ఆ జ�్ఞ న��త్రమ�ల� కనబడ� ఆత్మల�� �� మ�్మ 

అన�ా పరమ�త్మప్ర�ాశమ�ను ��, ����� అంట�బ�ట�్ట ���, ����ప�ం� �� దుద్  �ె��ి ��ంట�� క��ిన 

�ధమ�న, �ర�గ�నట�్ట  అన�ా ఆసప్ందనమ��� మ���కమ�నట�్ట  యతడ� ���.  

 
ఆల�సుత�ల�మ�య అనన్దమ�్మల�మ�య త�్లదండ�్ర ల�మ�య  ��నుమ�య  

�ె�య�దుమ�య ���ల�్ల �ా��య �శ్వ����ామ �నుర��మ�                8 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

మ��� ���ిత్ , �ి�� ���ిత్ , ���ిత్ ,బంధు సహ� ద�ాః అర్థం ���ిత్ , గృహం ���ిత్ , త�ా్మత్ జ�గ�త జ�గ�తః 

మ� అన�ా �ాదు, య అన�ా య��ర్థం.  

���ాయ్ప�త�్ర ల�, అనన్దమ�్మల�, త�్లదండ�్ర ల�, స్వయం�ా ��ను, తను �వ�ిం�ే ఇల�్ల  అన�ా ఈ 

శ��రమ� అ�న్ య��ర్థం �ాదు అ� �ె�య�యదు ఈ మ�య అన�ా పరమ�త�్మ� స్వపన్మ�.  

 
ఇహమ��డ�వఫలమ� �ంప�గగలద�మ��� బల�క��ా��మతమ�కల్ల   

ఇహమ�ల�నఫలమ���సగ�ట �ాన�� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                    9 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

ఈ ల�కమ�ల�� ఫలమ�ల� ఇక్కడ�� �డ�చుట మం�ద�� �ె��ప్ �ా�� మతమ� క�దర�ప�. 

ఇక్క�� మం� �ెడ� ఫలమ�ల� మన��ంట జన్మజన్మల� పడ�త��� ఉండ�న�� �షయమ� 

గ���ంచు.  

 
ఉనన్ఘనతబట�్టమ�న్ంత����ా� �ినన్��దద్తనమ�ల�నన్బ� ర�  

�ాసు�ేవ����� వసు�ేవ���ంత��ా �శ్వ����ామ �నుర��మ�                      10 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

�వ� �ే�� �ాధ���వ్రతనుబట�్ట , ఘనతనుబట�్ట  మ�న్ంత����ా�, �ాధక�డ�  �నన్�ా�� ల�క ��దద్  

�ా��  అ� చూడర� ప్రజల�.  �ాసు�ేవ�� అన�ా ��కృష�్ణ ��� ప�జల� �ేయ�దు���ా�, ��ండ్రక 

వసు�ేవ���� ప�జల� �ేయర� క��.   

 
ఎర�క కనన్ను సుఖ ��ల�కమ�నల�దు ��ర�క ��ర�గ ��వ� ��ర�క ల�దు 

��ర�క �ాట� ��ర�క ��ర�క�� తత్వంబ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                    11               
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�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

పరమ�త్మ ��ల� ఉ��న్డ� అ�� ప��ప�ర్ణ���నజ�్ఞ న�� ఎర�క. అ���� బ్రహ్మజ�్ఞ నమ�. ఆ ఎర�క 

కనన్ను అన�ా ఆ జ�్ఞ నమ�క��న్ సుఖమ� ఏ ల�కమ�నను ల�దు. అ�� �ాధన��్వ�ా �ె�సు 

��నవలయ�ను. ఆ జ�్ఞ నమ� ఎవ్వ��� ల�దు. బ్రహ్మజ�్ఞ నమ�నక� �ాట� బ్రహ్మజ�్ఞ న��. అ�ే తత్వమ�. 

 
కట�్టయందు�ప�ప్�ాన�చం��న తనువ�నందు��త్మత���య�ండ�  

మర�గ��ె��ి�ిదపమ���్కనవల�నయ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                    12               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

కట�్టయందు మం�ేగ�ణమ�ఉంట�ం��, అ�� కనబడదు. అ�ే�ధమ��ా శ��రమ�ల�� క�టసు్థ డగ� 

ఆత్మ దృ��గ్ చరమ��ా దు. ఆ రహసయ్ం �ె��ిన �ిదప ప�ధ్� మ�ర�్చ��� �ాధన �ేయవల�ను.  

 
కడకన�లమ�నక� న����ళమందునన్ ��గ�చుక్కవంట���ల�గ���క�్క  

��ల�గ�కనన్��క�్క����వ్వర���న్ర� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                            13               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

బ్ర�్మండమ�నక� ��� మధయ్నునన్ ��గ�చుక్క��ల�గ�వంట� పరమ�త్మప్ర�ాశ�� ఆ��రమ�. ఆ 

ప్ర�ాశమ�నక� �ం� ���� ��క�్క ల�దు.  

 
చదువ� చదువక�నన్��ఖయ్ంబ�ల�ను ల�వ� చదువ� చ�������  సరసుడగ�ను  

చదువ� మర్మ������ చ���న  చదువ��ా �శ్వ����ామ �నుర��మ�                            14               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

�దయ్ ��ర�్చక�నన్ సం�ా్కరమ� తతత్దుప�� ��ఖయ్మ� కల�గ�ను.  �ా� మర్మ������ చ���న చదువ� 

చదువ��ా  అన�ా పరమ�త్మ �� ందు�ెల�ప� �ా ���య్ ఆ��య్త్మ ���య్, ఆ��య్�్మక �దయ్�� అసల�ౖన 

�దయ్. అ�ే మర్మ������ అన�ా పరమ�ర్థమ� �ె�సు��� చదవటమ�.  

 
�తత్���ధ్  గ�గ్  �ే�ిన ప�ణయ్ంబ� ��ం�ె���న న��య� ��దువ�ాదు 

�తత్నంబ� మ��� వృకష్ంబ�నక� ��ంత? �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                    15               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

అ�ిస్వలప్సయ్ ��్ర య�ే మహ�� భయ�త్. అ� ���� �ాకయ్మ�. �గ �ాధన ��ం�ెమ� �ే�ిననూ, 

అ�� భయంకర���న సం�ార దుఃఖమ�నుం�� �� ��ట�్ట ను. ఆ �ధమ��ా, �గ �ాధన వలన క��� 
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�తత్���ధ్ , న�� ��ం�ె���నను, మన భయమ�ను �� ��ట�్ట ను. మ��� వృకష్మ� ��దద్�ైననూ 

����తత్నమ� �నన్�ేగ��.  

 
జనన మరణమ�లక�తను స్వతంత�్ర డ��ాడ� �దట కరత్�ాడ� త�దను �ాడ� 

నడ�మకరత్ననుటనగ�బ�ట��ా�ొ�� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                             16               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

అవయ్�ాత్ ���భ���� వయ్కత్మ��య్���రత, అవయ్కత్�ధ����య్వ తత్ర�ాప���ేవ�� (��త 2—28), ��తల� 

�ె�ిప్న��క��� ఇ�ే.  

 
బ్రత�క�ల�న్మ�య భవబంధమ�ల�మ�య �ె��మ�య తనున్�ె�యమ�య 

మ�య�ె�య��ా�ె మర్మ�్ఙ డగ� ��� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                        17                 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

మ� అన�ా �ాదు, య అన�ా య��ర్థమ�, మ�య అన�ా య��ర్థమ� �ాదు. 

బ్రత�క�ల�న్ య��ర్థమ� �ాదు, సం�ారబంధమ�ల� య��ర్థమ� �ాదు, మ�య �క్క �ె����  

తనను��నూ �ె��ి��ల�క�� ��.  �ాధన��్వ�ా ఇ�� య��ర్థమ� �ాదు అ� �ెల�సు��నన్�ా�ే 

అసల�ౖన ���.   

 
బ్రహ్మమనగ����పర�ేశమ�నల�దు బ్రహ్మమనగ ����బట్టబయల� 

తనున్��������న������ బ్రహ్మంబ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                               18               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

బ్రహ్మమ� అన�ా పరమ�త్మ. పరమ�త్మ ���� �ేశమ�న ల�క ల�కమ�న ల�దు. త�� బ్రహ్మమ�. 

తనను ��ను �ె�సు���న త�� బ్రహ్మమ� అగ�ను. భగ�ాన్ రమణ మహ��ష్ క���ను ‘��ను 

ఎవ���’ అ� �ె��ి��మంట�ర�.  

 
మనసుల���ప�ట�్ట  మ�యసం�ారమ� మనసు �������� మ�య��లగ� 

మనసు�ల�ప్��� మ�� ���� బ్రహ్మమ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                               19               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

య��ర్థమ� �ా� సం�ారమ� మనసుల��� ప�డ�త�ం��. మనసు ������ే మ�య��లగ�త�ం��. 

�ాధన�� మనసు� �ి్థరపరచవలయ�ను.  అప�డ� ���� బ్రహ్మమగ�ను.  
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మ�టల�డగక�నన్ మంత్రంబ� �ొరకదు మంత్రమ�డగక�నన్ మ��క�దురదు 

మనసు�లప్క�నన్ మ�� మ���త్ల�దయ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                  20               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

మన్ ��్ర య�ే ఇ� మంత్రః అన�ా మనసుస్ను ర��ం�ే�� మంత్రమ�. ఓం�ా����్ఛరణ �ే�ి �ే� ి

ఆ��నప�ప్డ� ఆ �శ్శబద్మ�ల� మంత్రమ� (ఓం�ారమ�) �నబడ�ను. ఆ ఓం�ారమ� �నబడ�ట 

ఆ��నప�ప్డ� మనసుస్ �ి్థరమగ�ను. ����� ��వల �శ్శబద్మ� అందుర�. ఆ �శ్శబద్మ�ల�  

�ి్థరమ�న మన��స్ �దధ్ మనసుస్.   అప�ప్డ� మ���త్ ల�ంచును. ఇదం�� ���య��గ ప్ర���య.   

 
మ�యల�న బ�ట�్ట  మ�యల�న బ����� మ�య �ె�య ల�� మను��ేల 

మ�య �ె�య��ాడ� మ���ద  ధనుయ్ండ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                             21              

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

మ� అన�ా �ాదు, య అన�ా య��ర్థమ�, మ�య అన�ా య��ర్థమ� �ాదు. 

మ�యల��� బ�ట�్ట  మ�యల�న బ�����నపప్ట��� మను����� ఈ మ�య �ె�య�టల�దు. �ాధన���� 

మ�య �ె�య�ను.  భ���ద ఈ మ�య �ె��ిన�ా�ే ధనుయ్డ�.  

 
�ామ��మజపమ��ే మ�నున్ �ా�్మ�� �ా�ి బ� యడయ�య్  బ�పడ��య్  

క�లమ� ఘనమ� �ాదు గ�ణ�� ఘనమ�్మ�ా �శ్వ����ామ �నుర��మ�                              22               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

�ామ��మజప �ాధన�ే ప�ర్వమ� �ా�్మ�� బ్రహ్మజ�్ఞ నమ� �� ం��న బ�్ర హ్మణ�డ��య్ను. 

ఏక�లమ�ల� జ�్మం��� �ాధ�� గ�ణమ� ఉంట� ఘనుడగ�ను.  

 
ల�ను �డ �డ ల��ా��ామంబ� బయల� �డ �డ బందనంబ�  

తనున్ �డ �డ ��రకబ్రహ్మంబ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                        23               

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

అంతర�్మఖ���న �కష్మ�, బ��ర�్మఖ���న సం�ారబందనం, తనను ��ను అన�ా తన �ా్వసను 

��ను చూచుక�ంట�నన్ట్ల��ే పరమ�త్మల� మ���కమ�. ���య��గ �ాధనల� ఇ�� ఒక ప్ర���య.  

 
��ద�దయ్ల�ల్ల  ��శయ్లవంట�� భ్రమలబ�ట�్ట  �ేటపడగ �వ�  

గ�పత్�దయ్ �కట� క�ల�ాంతవంట��� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                          24  
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�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

��ద�దయ్ల�న్ మను�డ� ఏ� �ేయ�� ఏ� �ేయక�డ�ో  �ె�య� �ి్థ�� కలగజ��ి 

ఒ��్కక్కప�ప్డ� �కమక ��డ���. పరమ�త్మ�� ందుక�  స��అ�న ���� చూ�ించగల�� గ�పత్���న 

���య��గ �దయ్ మ�త్ర��.   

 
�ాక�్క వలన గల�గ� పరమగ��కష్ంబ� �ాక�్క వలన గల�గ� వరల� ఘనత  

�ాక�్క వలన గల�గ� ��క�్క�ైశ్వరయ్మ�ల్  �శ్వ����ామ �నుర��మ�                        25 

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

�ాక�్క అన�ా ఓం�ా����్ఛరణ. ���వలన ఘనత,ఐశ్వరయ్మ�,మ��య� �కష్మ� అ�న్ కల�గ�ను.  

 
�లను ప్ర�మజ��ి �కట�ంటనుబ�ట�్ట  �క్కవల��కనుమ�ఢ�ల�ర 

ఉల్లమందు బ్రహ్మమ�ండ�ట �ె�య��� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                         27  

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

�గ�హప�జవలన ఉప�గమ� �నయ్మ�, హృదయమ�ల��� ఉనన్ పరమ�త్మను �గ 

�ాధన��్వ�ా  �ె��ి��నవలయ�ను.  

 
ఉప�ప్కప�ప్రంబ� ఒక్కట�ౖ ఉండ� చూడ చూడ ర�చుల� జ�డ ��ర�  

ప�ర�ష�లందు ప�ణయ్ప�ర�ష�ల� ��రయ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                         28  

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

���  ���� ఉప�ప్ కర�ప్రమ� ల��ా ఒక్కట��ా�� ఉంట�ర� చూడట����. �ా� �ా�� �ా�� 

అ�ర�చుల� ��ర��ా ఉంట��. ��క్టర్ చద��ే ��క్టర్ ��ంకట�్ర వ్, ల� చద��ే ల�యర్ ��ంకట�్ర వ్ 

ల��ా, అల��� బ్రహ్మ�ద్ బ్ర���్మవ భవ� అన�ా బ్రహ్మ జ�్ఞ నమ� �ె��ిన�ాడ� బ్ర��్మ అవ���డ�. 

అల��� ప�ర�ష�లం�ే ప�ణయ్ప�ర�ష�ల�న�గ�ల� ��ర��ా ఉంట�ర�.  

 
గం����వ��ాల� గంట��ైనను ��ల� క�����ైన��� ఖరమ��ాల�  

భ��త్కల�గ�క�డ� పట�్ట�ైనను ��ల� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                         29  

�నుర��మ� అన�ా ��ర�న అన�ా  �ి్థరమనసు�� �ను�ా ఓ �ాధక���, 

గం����వ� అన�ా ��ర�దండమ� ల��� ����న్మ�క. ����� ��ార��ా క���్చ� ��య్నమ� �ేయ�టక� 

��ర�దండమ� ��ల� అవసరమ�. �ాల� అన�ా ��గమ�.  
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అహం�ారమ��� �ే�� ప�జలకంట�, ��ర�దండమ��� ��ార��ా క���్చ� �ే�� ��య్నమ� ��గమ� 

��ం�ెమ� సమయమ�న ��ల�. భ��త్కల�గ�క�డ� అన�ా అ�ే �జమ�న భ��త్ కల�గ�ేయ�ను.   

 
ఆక�����్ార త అంద���� �ె�య� �ే�ల���్ార త�ెపప్వచు్చ  

��ల���ం���్ార త�ొడ్డ�ా�ెర�గ�ను �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                30 

ఆక� అన�ా ఆధు�క ప్రపంచమ�ల� �ా��తమ�����్ార త చదువ�క�నన్ �ార� అందర�అర్థమ� 

�ే�ి��వచు్చ. �ే�ల���్ార తను హసత్�ామ���్రకమ� ��ర�్చక�నన్�ార��ెపప్వచు్చ. ��ల���ం���్ార త 

అన�ా బ్రహ్మ�ాత ��వలమ� ఆ పరమ�త్మ��మ�త్ర�� �ెల�సు.   

 
ఇం��్రయమ�ల�బట�్టఈడ�్చచునుండ�ా �����మను��ేల ��దక��వ��  

ఇం��్రయమ�ల����ి ఈ���డ�ా �శ్వ����ామ �నుర��మ�                               31 

ఇం��్రయల�ల��ైన �����మను�డ�  �వ�� ��దకల�డ�. ���య��గ�ాధన�� క���న ��ౖ�ాగయ్మ���   

ఇం��్రయ�ాయ్�ారమ�లను అ��కట�్ట  పరమ�త్మ� �� ందవలయ�ను.   

 
ఇల�్ల ������� ఇనుపకచ్చల�గట�్ట  వంటకంబ��ట��ాంఛల�����  

ఒంట�నునన్ంత యంత ఒదవ��� తత్వంబ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                   32 

ఇల�్ల , ����్ళం�డ్డ�న్ వ��� �ా��� ఇనుప �ెప�ప్ల� ���ి��� �������, �ర� ఆ�రమ�లక� దూర��� 

ఒంట���ానునన్ంత మ���్ర న తత్వజ�్ఞ నమ� అబ్బదు. ���� ���య��గ�ాధన�� �� ందవలయ�ను. 

 
ఇహమ� �డ�వఫలమ��ంప�గగలద� మ���బల�క��ా�మతమ�కల్ల  

ఇహమ� ల�నఫలమ� ��సగ�ట �ాన�� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                     33  

మ�యల� అన�ా సం�ారమ�ల�  ఉంట� మ�య(సం�ారమ�)� జ�ంచుట �ాధన ��్వ�ా 

��ర�్చ��నవలయ�ను. అం�ే�ా�సం�ారమ� వదలమ� �ాదు.  

 
ఒడలబ���బ��ి జడల�ధ��ం�న ఒడయ�ైన మ���త్ బడయల�డ�. 

తడక�ర�� బ�ట్ట తల�ప��� స�� య��� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                    34 

శ��రమం�� బ���ద బ��ి��� జడల� ధ��ం�నతమ���్ర న మ���త్ �� ం��డ�. త��క ఎంతగట�్ట�ై�� 

తల�ప��� స���ాదు.  �గ�ాధన ��్వ�ా�� మ���త్ �ాధయ్మ�. 
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�తత్���ధ్  గ�గ్  �ే�ిన ప�ణయ్ంబ� ��ం�ె���న న��య� ��దువ�ాదు 

�తత్నంబ� మ���వృకష్ంబ�నక���ంత �శ్వ����ామ �నుర��మ�                              35 

అ�ిస్వలప్సయ్ ��్ర య�ే మహ�� భయ�త్. ఈ �గ�ాధన స్వలప్మ��ా �ే�ి�� మహతత్ర���న 

సం�ార భయమ�ను �� ��డ�త�ం�� అ� ���� �ాకయ్మ�. మ����తత్నమ� �నన్�ే. ���ల�నుం�� 

వ�ే్చ�� అ���దద్�ైన మ���వృకష్ం. కనుక �గ�ాధన వలన �తత్���ధ్  కలగ�ను. ఆ ప�ణయ్మ� 

��ం�ె���నను ��ల� మం���.  

 
జనన మరణమ�లక� తను స్వతంత�్ర డ��ాడ� �దట కరత్�ాడ� త�దను�ాడ�  

నడమకరత్ననుట నగ�బ�ట��ా�ొ�� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                36 

అవయ్�ాత్ ��� భ����వయ్కత్మ��య్� ��రత. ��త 2వ అ��య్యమ� �ాంఖయ్�గమ� ల�� 28 వ 

��్ల కమ� ��క� ప్ర�క. ��మన ఎంతట� మ����� ����బట�్ట  అర్థమగ�చునన్��. మ��ి 

ప�ట�్ట కక� ప�ర్వమ� కనబడకయ�, ప�ట�్టన �ిదప కనబడ�చును, మరణ�ం�న �ిదప మరల 

కనబడకయ� య�నన్�. అట�్ట  శ��రమ� ���� య� ����ంచుట అ���కమ�. 

 
��ల�కడ�ప�ల�న �ొడ్డదద్�ాడ�ండంగ �ా�గ�ళ్ళ��ల �ా�బ� య 

�ాల��ేవ�ల�ౖన �ా�ల� �ంగ�ా �శ్వ����ామ �నుర��మ�                         37    

ఇక్కడ �గ�హప�జ� �ర�సుత్ ��న్ర� ��� ��మన. పరమ�త్మ మనల��� ఉండ�ా �ా�గ�ళ్ళచుట�్ట  

�ర�గ�టవయ్ర్థమ�. జడ���న �ా��్ళ �ేవ����్ళ�ే ధన �ా�లను �ంగ����.  

 
బ��ికంట��ా� ��ం�ారమ����ప్ ప�జ��యవల�నుబ���ధ్��ప్ 

ఆత్మప�జకంట� అదనంబ�ల�దయ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                      38 

��ండ� భ�్ర మధయ్మ�ల మధయ్నునన్ ప్ర�ేశమ�ను క�టస్థమ� అంట�ర�. ��డ ��ార��ాఉం� 

క�టస్థమ�ల� దృ�ి్ట� ��ప్, బ���ధ్��ప్, మనసుస్ �ి్థరం �ే�ి ప�జ అన�ా ��య్నమ� �ేయవల�ను.  
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అప�ప్డ�        

�వ్ర���న ల��ైన ��య్నమ�ల� ��� ఆత్మను క�టస్థమ�ల�  అదుభ్త���న ప్ర�ాశమ��ాను, 

�దధ్జ�్ఞ నమ��ాను మ��య� ఓం�ార ��దమ��ాను అనుభ�� �� ందు��డ�. ����� మ�డవ 

��త్రమ� ల��� �వ�� మ�డవ ల��� బ��ికనున్ అంట�ర�. అంట�ర�. ఎ�న్ ప్రవచనమ�ల� �నన్నూ 

ఈ అనుభ��� మ��ి �� ందల�డ�. ��వలమ� ��య్నమ� ��్వ�ా�� ఈ అనుభ��� మ�� ి

�� ందగలడ�.. ��య్నమ� ��్వ�ా �� ం��న జ�్ఞ న�� జ�్ఞ నమ�.  �����ఆత్మప�జ అంట�ర�. ���� 

�ం�న�ే��య� ల�దు.  

 
బ్రత�క�ల�న్మ�య భవబంధమ�ల�మ�య �ె�� మ�య తనున్ �ె�యమ�య 

మ�య �ె�య��ా�ె మర్మ�్ఞ డగ� ��� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                         39 

బ్రత�క�ల�, సం�ారబంధమ�ల�, �ె��, �వ���� తనను ��ను �ె�య�యక�ం�� �ే���� అ�న్ 

మ�య ప��. ���య��గ �ాధన�� ఈ మ�యను గ���ం� ����� అ�తమ��ా ఎ����న�ా�ే మ�య 

�క్క మర్మమ� �ె��ిన ���.  

 
బ్రహ్మమనగ ���� పర�ేశమ�నల�దు బ్రహ్మమనగ ���� బట్టబయల� 

తనున్ ��������న ���� ��  బ్రహ్మంబ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                           40 

బ్రహ్మమనగ ���� పర�ేశమ�నల�దు, బ్రహ్మ�ద్ బ్ర���్మవ భవ� అన�ా బ్రహ్మజ�్ఞ నమ� �ె��ిన�ా�ే 

బ్రహ్మ  కనుక తనను��ను �ె��ి��నన్�� ���� బ్రహ్మమ�.  

 
మనసుల��మ���త్ మ���క��టను ��దకబ� వ��ాడ� ������ాడ� 

�����చంకబ�ట�్ట��ల్ల  ��ద��నట�్ల  �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                                      41  

సృ�ి్టల�� పరమ�త్మ (తత్) 

�లం రంగ� కృష్ణ  �ైతనయ్ం 

సృ�ి్ట�� అ�త���న పరమ�త్మ 

(సత్) 5 భ�జమ�ల� క���న 

��ం�� నకష్త్రం 

ఓం జ�న��టర్ (ఓం) 

పసుప� రంగ� 
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మన��వ మను�ాయ్ణ�ం బంధ�కష్ �ారణం. మన��స్ బం����� �ా� ������ �ారణం. 

�����చంకల� బ�ట�్ట ��� ��ల్ల�ాడ� �����న చందమ�న మనసుస్� �ి్థరమ� �ే�ి ��వడ�� �కష్మ�.  

 
మనసుల���ప�ట�్టమ�యసం�ారమ� మనసు �������� మ�య��లగ� 

మనసు�ల�ప్���మ������బ్రహ్మమ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                   42 

సం�ారమ� అ���� చంచలమనసుస్ వలన కల�గ�త�నన్��. ���య��గ �ాధన�� మనసుస్ �ి్థరమ� 

అ��ే ���� బ్రహ్మమ� అవ���డ�.  

 
మ���త్�ానల��మ�ర్ఖజనుల��ల్ల  బట్టబయల�జ��ి పరమపదమ� 

�����ప�ఘనుడ��ైవంబ��ా�ొ�� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                             43   

గ�ర�వ� ��పప్తనమ�ను �వ��ం��ర� ��� ��మన ఇక్కడ.  �ాధక�ల�� మ���త్��� ������� ఘను�ే 

�ైవమ�ల�ంట� గ�ర�వ�.  

 
�ా�బ� మ్మ��ల రం���న వల�వల� గ�ళ�్ళ ��ప�రమ�ల� క�ంభమ�ల�ను 

క�డ�గ�డ్డ  ��ను��ర��� �ైవంబ� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                44 

ఇక్కడ �గ���ాధనను �ర�సుత్ ��న్ర� మ����. పరమ�త్మ సర్వశ��త్మంత�డ�, సర్వ�ాయ్�ి, 

మ��య� సర్వ�్ఞ డ�. అట�వంట��� ఆయన� ���య��గ �ాధన�� �ా��ంచవలయ�ను. అం�ే�ా� 

�ా�బ� మ్మలను రంగ� రంగ�ల గ�డ్డల�� అలంక��ం�, గ�ళ�్ళ ��ప�రమ�ల� కట�్ట   ఆ �ా� �గ��ల�� 

ఆ�రమ� అ��ప్ంచుట అ���� మ�ర్ఖత్వమ�. అ�న్ ���� అ�న  పరమ�త్మ క�డ�గ�డ్డ  ��రడ�.    

 
�ాక�్కవలన గల�గ� పరమగ� �కష్ంబ� �ాక�్కవలన గల�గ�వరల�ఘనత 

�ాక�్కవలన గల�గ���క�్క�ైశ్వరయ్మ�ల్ �శ్వ����ామ �నుర��మ�                         45   

ఓం�ా����్ఛరణవలన ఎంత  ఉతత్మ���న�ో  �వ��సుత్ ��న్ర� మ����. ఓం�ా����్ఛరణవలన��  

�కష్ం, ఘనత, ఐశ్వరయ్మ�ల� కల�గ�ను.  

 
�లను ప్ర�మజ��ి �కట�ంటనుబ�ట�్ట  �క్కవల��కను మ�ఢ�ల�ర 

ఉల్లమందుబ్రహ్మమ�ండ�ట �ె�య��� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                46 

�గ���ాధనను ఖం��సుత్ ��న్ర� మ����.  �ా�� ప్ర�మ�ా జ��ి �కట�ంటనుబ�ట�్ట  

�క్కవల��కను మ�ఢ�ల�ర.  ఈశ్వరసస్ర్వభ�����ం హృ�ేద్��ర�జ్ న �ష్ఠ � అ� �����ాకయ్మ�.   

పరమ�త్మహృదయమ�ల��� ఉ��న్డ�. �లలల� ��తకటమ� �ె����నత.   
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సకల�ర్థమ�లను సకలయజ్ఞంబ�ల తల�������నంత ఫలమ� గల�ె 

తలల�బ� డ�ల�ౖన తలప�ల�బ� డ�ల� �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                      47 

అ�న్ ప�ణయ్��త్రమ�లల�ను, యజ్ఞసమయమ�ల ల�ను, ��మ�ికతను ��ి��యట���� త��్వ�ా  

�గ�ాధనల� ఆల�చనల� �ాక�ం�� ఉండట���� ప్ర�క�ా తలల�������ంచుక�ంట�ర�. తలల� బ� డ� 

ల�ౖనంత మ�త్రమ�న తలప�ల�బ� డ�ల� అన�ా ఆల�చనల� �ాక�ం�� ఉంట�య�? 

 
హృదయమందు నునన్ ఈ�� �ె�యక  �లల��ల్ల  �� క�్క �వ�ల�ర 

�లల���య�ండ��వ�లం�ే�ాక �శ్వ����ామ �నుర��మ�                                         48 

�గ���ాధనను ఖం��సుత్ ��న్ర� మ����. హృదయమందు నునన్పరమ�త్మను �ె��ి��. 

�లలల� ఏ�ల�దు. మనల��� ఉనన్ పరమ�త్మను �ాధన��  ద��్కంచు��వలయ�ను.  
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